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ÅRSRAPPORT ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 2016  

FAKTA OM UTVALGET 

Sittende Arbeidsmiljøutvalg (arbeidsgiverrepresentantene) ble valgt av Træna kommunestyre 

i møte 28.10.2015, sak 39/15, jfr forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 8. 

Arbeidsgiver har utpekt sine representanter for hele valgperioden 2015 – 2019. 

Arbeidstakerrepresentantene er utpekt av organisasjonene selv. Hovedverneombudet (jfr 

forskriftens § 6 pkt 3) skal være en av arbeidstakernes representanter i Arbeidsmiljøutvalget 

og ha stemmerett. 

 

Utvalget har seks representanter; tre fra arbeidsgiver og tre fra arbeidstakerne. Rådmannen og 

Hovedverneombudet er til enhver tid faste medlemmer av utvalget. Utvalget har i 2016 hatt 

denne sammensetningen: 

 

Arbeidsgiver: 

Ordfører Per Pedersen    Johnny Hansen 

Rådmann Thore Hopperstad   Kåre Johan Myhre 

Varaordfører Lena Holmen   Geir Anders Sjøset 

 

Arbeidstakerne: 

Irene Mathisen    Line Langskjær 

Nina Blomsø     Arne Danielsen 

Hovedverneombud Helmer Langskjær Dolly Bakken 

 

På AMU sitt møte 2.2.2016 ble valg av leder satt på dagsorden. Saken ble da utsatt med 

bakgrunn i at det var arbeidstakersiden sin tur å ha ledervervet og tre av fire medlemmer fra 

den siden hadde forfall til møtet. På møtet i 3.6.2016 ble Nina Blomsø valgt som leder. 

 

Utvalget har ikke verne- og helsepersonale som fast medlem. 

 

MØTER 

Utvalget har i løpet av 2016 hatt tre møter og behandlet seks saker: 

o Valg av leder 2016. 

o Referat og meldinger (ny hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, nye varamedlemmer fra 

arbeidstakersiden til AMU, Øykommuneprosjektet – kommunestruktur, Tilsynssak 

2013/28852 Sentraladministrasjonen fra Arbeidstilsynet, valg av verneombud i alle 

sektorer, Bedriftshelsetjenesten Tore Bakkejord på besøk i møte 28.11.16 hvor han 

gjennomgikk forslag til HMS-plan 2017. 

o Årsrapport 2015. 

 

VERNEOMBUD-/OMRÅDER 

Træna kommune har tre verneområder. Hvert verneområde har eget verneombud. Områdene 

med tilhørende verneombud har i 2016 vært: 

 Skole / Barnehage (Dolly Bakken) Her er det pr årsskiftet 2016/2017 ikke valg ny 

 Rådhuset / Teknisk sektor (Helmer Langskjær) 

 Helsehuset / Træna Alders- og sykehjem (Trond Vegard Sletten) 


